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Bab 1 : Al-Mubtada’ah Al-Mumayyizah 

Orang yang mengalami istihadhah disebut dengan ‘mustahadhah’.  
Lazimnya, wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari itu mengalami 
istihadhah. Dimana darah haid dan istihadhahnya bercampur dalam masa-
masa tersebut. Dan dia diharuskan memilah mana yang haid dan mana yang 
istihadhah.  

Cara memilah mana haid dan mana istihadhah itu tergantung kondisi dari 
wanita tersebut, termasuk jenis mustahadhah manakah ia.  

A. Cara Memilah Haid dan Istihadhah 
Rumus umumnya adalah: 

• Kalau dia bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat 
tamyiz, maka cara menentukan mana haid dan istihadhahnya 
dengan membedakan warna darahnya. 
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• Jika itu tidak memungkinkan, maka jumlah haidnya dikembalikan 
ke durasi kebiasaan haid sebelumnya. Dan selebihnya dihukumi 
istihadhah. 

Adapun 7 jenis mustahadhah. Dalam bab ini kita akan membahas jenis 
yang pertama, yaitu : al-Mubtada’ah al-Mumayyizah. Wanita ini adalah 
pemula yang baru pertama haid dan langsung mengalami istihadhah. Dan 
dia bisa membedakan warna darahnya, dan memenuhi syarat tamyiz. 

B. Syarat Tamyiz 
Apa sajakah syarat tamyiz? Dua hal inti yang harus ada pada 

mustahadhah mumayyizah, yakni: 

[1] Darah yang keluar melebihi 15 hari itu memiliki dua macam warna 
atau lebih.  

[2] Dan wanita tersebut bisa membedakan macam-macam warna darah 
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yang keluar dari kemaluannya.  

Dalam kitab al-Ibanah wal Ifadhah, syarat tamyiz secara terperinci 
disebutkan ada empat, yaitu:1 

1. Darah kuat yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. 

Jika ia mengalami keluar darah 18 hari dengan dua macam darah, yakni 
hitam selama setengah hari saja, dan sisanya adalah coklat, maka ini bukan 
kasus mumayyizah, tapi masuk kelompok ghairu mumayyizah.  

2. Total darah kuat tidak keluar lebih dari durasi maksimal haid (15 hari). 

Jika ia mengalami keluar darah total 18 hari, dengan simulasi berikut: 

17 hari keluar darah hitam 

 
1 Abdurrahman Bin Abdillah as-Saqqaf, Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah ala Madzhab 

al-Imam as-Syafi’i, hlm 63 
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1hari keluar darah coklat. 

Maka ini juga bukan kasus mumayyizah, tapi ghairu mumayyizah. Sebab 
darah kuatnya keluar lebih dari 15 hari. 

3. Darah lemah tidak kurang dari durasi minimal masa suci (15 hari) jika 
bersambung dengan darah kuat yang datang lagi berjumlah lebih dari 
durasi maksimal haid (15 haid)  

Jika setelah darah lemah ada pengulangan keluarnya darah kuat, dan 
bersambung hingga darah kuat kedua itu melebihi 15 hari, maka ini bukan 
mumayyizah. Tapi kasus ghairu mumayyizah. 

Contoh: Jika ia mengalami keluar darah selama 32 hari, dengan simulasi 
sebagai berikut: 

8 hari hitam 
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8 hari coklat 

16 hari hitam 

Ini bukan kasus mumayyizah. Tapi masuk kategori ghairu mumayyizah. 
Sebab darah lemahnya kurang dari 15 hari, dan bersambung dengan 
pengulangan darah kuat yang berjumlah lebih dari 15 hari. 

4. Darah lemah tidak disela-selai dengan darah kuat (anla 
yatakhallalahu qawiyyun) 

Jika ia mengalami keluar darah selama 18 hari, dengan simulasi sebagai 
berikut: 

6 hari coklat 

3 hari hitam 

3 hari coklat 
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6 hari hitam 

Maka ini bukan kasus mumayyizah sebab darah lemahnya tidak 
berterusan, tapi disela-selai oleh darah kuat. Kasus ini masuk kategori ghairu 
mumayyizah. 
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Bab 2 : Al-Mubtada’ah Ghairu al-Mumayyizah 

Wanita ini adalah pemula yang baru mengalami haid dan langsung 
mengalami istihadhah. Dan dia tak bisa membedakan warna darahnya, dan 
tak memenuhi syarat tamyiz. 

Bila ada wanita jenis ini mengalami keluar darah lebih dari 15 hari, maka 
yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam saja. Sebab itulah jumlah yang 
mutayaqqan (diyakini). Sedangkan sisanya adalah istihadhah.1 

 
1 Abdurrahman Bin Abdillah as-Saqqaf, Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal 

Istihadhah ala Madzhab al-Imam as-Syafi’i, 72 
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Bab 3 : Al-Mu’taadah Al-Mumayyizah 

Wanita istihadhah jenis ini sudah pernah haid sebelumnya, dan dia 
mampu membedakan warna darah atau memenuhi syarat tamyiz. 

Aturan bagi wanita jenis ini persis sama dengan mubtada’ah 
mumayyizah, dimana metode pemilahan haid dan istihadhah dilakukan 
dengan cara membedakan warna darah. 

Misal: 

Wanita keluar darah 17 hari, detilnya sebagai berikut: 

10 hari keluar darah hitam 

7 hari warna coklat 

Maka, yang dihukumi darah haid adalah 10 hari yang hitam, sedangkan 
sisanya yang 7 hari dihukumi sebagai istihadhah. 
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Bab 4 : Al-Mu’taadah Ghairu al-Mumayyizah  

Ia adalah wanita istihadhah yang sudah pernah haid sebelumnya, tapi 
tidak bisa membedakan warna darah, atau tak memenuhi syarat tamyiz.  

Bila wanita jenis ini mengalami keluar darah lebih dari 15 hari, maka haid 
dan istihadhahnya ditentukan berdasarkan adat haid dan sucinya. 

1. Contoh  Pertama: 

Wanita keluar darah selama 17 hari dan tidak bisa membedakan warna 
darah. Atau darah yang keluar memang hanya satu warna saja. Maka, 
cara memilah haid dan istihadhahnya adalah: 

“Mengikuti durasi adat kebiasaan haidnya”. 

Jika ia memiliki adat kebiasaan haid selama 8 hari setiap bulannya, maka: 

8 Hari = Haid 
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Sisanya (9 hari ) = Istihadhah 

2. Contoh Kedua: 

Jika kadang haidnya 9 hari, tapi kadang 10 hari. Maka yang disebut adat 
haidnya adalah = durasi haid terakhir. Dalam hal ini ada kaidah yang disebut: 
“al-adatu tatsbutu walaw marratan”, maksudnya : adat haid itu bisa 
ditetapkan walau dalam sekali siklus (dalam hal ini siklus terakhir).  

Misalnya : September 2021 ia keluar darah selama 17 hari dan tak 
memenuhi syarat tamyiz. Jika Agustus 2021 ia mengalami haid 10 hari, maka 
istihadhah yang terjadi di bulan ini (September)  adalah: 

10 hari pertama = haid 

7 hari terakhir = istihadhah 
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Bab 5 : Mutahayyirah 

Mutahayyirah adalah wanita yang bingung dengan fase haid dan 
istihadhahnya. Adakalanya dia lupa durasinya, ada juga yang lupa waktu 
haidnya, ada juga yang lupa keduanya. 

Mutahayyirah itu terbagi menjadi 3 macam, yakni: 

• Mutahayyirah Muthlaqah 

• Mutahayyirah Dzakirah Lil Adad, Nasiyah Lil Waqt 

• Mutahhayyirah Nasiyah Lil Adad, Dzakirah Lil Waqt. 

Namun Penulis tidak akan membahas terlalu dalam mengenai 2 jenis 
terakhir, sebab sangat amat jarang sekali terjadi. Kita akan fokus pada jenis 
mutahayyirah muthlaqah saja, dan 4 jenis mustahadhah yang sudah kita 
bahas sebelumnya. 
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A. Pengertian Mutahayyirah Muthlaqah 
Wanita ini adalah mustahadhah yang bingung dengan siklus haid dan 

istihadhahnya sendiri. Dia lupa terkait waktu haidnya, sekaligus juga lupa 
soal durasi haidnya. 

Hal ini bisa saja terjadi pada wanita yang punya gangguan jiwa. Bisa juga 
terjadi pada wanita yang baru sadar dari pingsan dan koma, lalu mendapati 
dirinya keluar darah bercirikan darah haid. Bahkan bisa juga terjadi pada 
wanita yang sangat cuek dan lalai pada haid yang dialaminya sendiri. 

Dalam kitab Al-Majmu’, Imam Nawawi mendefinisikan Mutahayyirah 
Muthlaqah sebagai : 

ْور  يَتي ابْتيَداَء ادلَّ ًة ،  َأْو نَسي َ يَْت عَاَدََتَا قَْدًرا َو َوْقتًا ، َولَْم تَُكْن ُمَمِيي َ َمْن نَسي  ِهي

Dia adalah wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kadarnya ataupun 
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waktunya, dan bukan termasuk wanita mumayyizah. Atau dia lupa kapan 
siklus haidnya dimulai.1 

Lebih lanjut, Imam Nawawi menjelaskan kemungkinan terjadinya 
kebingungan ini. Di kitab yang sama beliau mengatakan: 

ُصُل َسبَُب التَّحَ  هي َأوي اجلُُنْوني قَْد ََيْ وي ََلٍ ليَمَرٍض َوََنْ ٍ ُمتََطاوي ْْهَاٍل َأْو عيَلَّ
ِ
ي بيغَْفََلٍ َأْو ا  ُّير

Sebab terjadinya kebingungan ini bisa saja karena kelalaian, atau penyakit 
yang berlangsung lama atau sejenisnya, atau karena adanya gangguan 
jiwa. 

Dalam kondisi demikian wanita ini berada di dalam 2 kemungkinan 
(ihtimal) : apakah darah yang keluar dari kemaluannya itu adalah haid yang 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, jilid 2 hlm 459 
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dihukumi hadats besar ataukah istihadhah yang dihukumi suci. 

Adanya 2 kemungkinan ini mengharuskan ia melakukan ihtiyath yang 
disebabkan kondisi darurat. Ihtiyath adalah sikap kehati-hatian dalam 
beragama. Dalam prakteknya, ihtiyath ini ia lakukan dengan cara 
menempatkan diri sebagai wanita haid dalam beberapa hal, sekaligus 
sebagai wanita suci (istihadhah) dalam beberapa hal. 

Maksud dari menempatkan diri sebagai wanita haid dalam beberapa hal 
adalah bahwa ia menghindari 6 perkara, yakni : 

1. Berhubungan Badan 

2. Tilawah Al-Quran 

3. Menyentuh Mushaf 

4. Membawa Mushaf 
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5. Masuk Masjid Dan Berdiam Diri Di Dalamnya 

6. Melewati Area Masjid Dalam Keadaan Khawatir Darahnya Akan 
Mengotori Masjid. 

Dan maksud dari menempatkan diri sebagai wanita suci adalah ia tetap 
melakukan kewajiban-kewajiban yang lazimnya ditunaikan oleh wanita yang 
suci dari hadats besar, yakni : 

1. Mengerjakan Shalat Wajib 

2. Berpuasa Di Bulan Ramadhan 

3. Tidak Diceraikan 

4. Melakukan Thawaf 
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5. Mandi Janabah1. 

1. Mandi Dan Shalat 

Mutahayyirah muthlaqah wajib melakukan mandi janabah agar boleh 
dan sah melakukan shalat ataupun thawaf. Kapan ia wajib mandi janabah? 
Tergantung apakah ia ingat siklus sucinya di masa lalu, ataukah ia betul-betul 
lupa sama sekali.  

Maka disini ada 2 macam kondisi mutahayyirah muthlaqah: 

Pertama: Jika ia ingat siklus suci di masa lalu dan mengatakan ‘seingat 
saya, haid saya sebelumnya itu berhenti saat matahari tenggelam’. Maka, 
mandi janabah hanya wajib dia lakukan setiap matahari tenggelam saja. Dan 
tak wajib melakukan mandi lebih dari itu. Setelah mandi tersebut, ia boleh 

 
1 Hasyiyah Abdil Hamid ala At-Tuhfah, jilid 1 hlm 407 
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melaksanakan shalat maghrib hingga ashar keesokan harinya. 

Kedua: Jika ia lupa sama sekali terkait kapan masa sucinya terdahulu. 
Maka, ia wajib mandi janabah setiap hendak melakukan shalat fardhu.1  

2. Puasa dan Qadha 

Mengingat mutahayyirah muthlaqah berada dalam kemungkinan haid 
sekaligus suci, para ulama mewajibkannya untuk melakukan puasa wajib di 
bulan Ramadhan sebagai langkah ihtiyath (kehati-hatian). Namun demikian, 
puasa sebulan yang ia lakukan tidak semuanya dinyatakan sah secara yakin 
dan muthlaq.  

Sehingga, meski ia sudah berpuasa sebulan penuh lamanya, namun 
diantara beberapa harinya dimungkinkan tidak sah, sebab -sekali lagi- ia 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab jilid 1, hlm 463 
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berpuasa dalam keadaan bingung apakah ia dalam keadaan haid ataukah 
suci. Konsekuensinya, di hari-hari yang meragukan itu (ihtimal) ia wajib 
mengqadha’nya. 

Dalam sebulan Ramadhan tersebut, berapa harikah yang dianggap sah 
secara mutayaqqan (yakin), dan berapa harikah yang dianggap ihtimal dan 
meragukan? 

Dalam sebulan Ramadhan tersebut, yang dianggap sah secara yakin 
(mutayaqqan) adalah 14 hari saja. Mengapa? Sebab 16 hari lainnya 
dimungkinkan dalam keadaan istihadhah atau suci. Hal ini karena durasi 
maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Dan itu bisa terjadi dari tanggal 1 – 
16, atau tanggal 15-30. 

Lengkapnya bisa disimak dalam tabel kalender berikut: 

*Yang dilingkari merah = kemungkinan haid. 
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* yang dilingkari hijau = kemungkinan suci atau istihadhah. 
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Dalam tabel diatas, yang hijau itulah yang puasanya dianggap sah secara 
yakin. Agar ia bisa dinyatakan berpuasa sebulan penuh Ramadhan (29 atau 
30 hari), maka dalam prakteknya ia harus berpuasa selama 2 bulan full. 
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Perbulannya, yang dianggap sah secara yakin adalah 14 hari. Misal : 

• Ramadhan = puasa 30 hari. Yang dianggap sah secara yakin adalah 
14 hari. 

• 2 Syawwal – 1 Dzulqa’dah= puasa 30 hari = yang dianggap sah 
secara yakin juga 14 hari. 

• Total puasa yang sah secara yakin adalah 28 hari (14 + 14).  

• Masih ada sisa 2 hari yang perlu diqadha.  

Disini ia akan berpuasa lagi di bulan ketiga. Namun di bulan ketiga ini ia 
cukup berpuasa selama 6 hari saja. Yakni 3 hari di awal bulan (tanggal 1,2, 
dan 3) dan juga tanggal 16, 17, 18. Diantara keenam hari tersebut, pasti ada 
2 hari yang dianggap suci secara yakin. 
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Contoh pertama 

  

Dalam gambar ini, tanggal 1 dan 18 adalah suci yang yakin. Puasanya 
selama kedua tanggal tersebut (2 hari) dianggap sah mutayaqqan. 
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Contoh kedua: 

 

Dalam gambar ini, tanggal 17 dan 18 adalah suci yang yakin. Puasanya 
selama kedua tanggal tersebut (2 hari) dianggap sah mutayaqqan. 
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Contoh ketiga: 

 

Dalam gambar ini, tanggal 1 dan 2 adalah suci yang yakin. Puasanya 
selama kedua tanggal tersebut (2 hari) dianggap sah mutayaqqan. 
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